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Uw badkamer is de plek voor ontspanning, om na een lange dag tot
rust te komen en intens te kunnen genieten. Als groothandel
gespecialiseerd in sanitair betekend Plieger hierin veel voor U.

In deze brochure treft u een presentatie aan, van de basis tegel
welke in uw nieuwe woning is inbegrepen.

Om ervoor te zorgen dat uw droombadkamer op het moment van de
oplevering klaar is, heeft Plieger in samenwerking met uw aannemer 
en installateur een projectconcept ontwikkeld.

In een gesprek met onze projectspecialist kunt U uw persoonlijke
voorkeuren en wensen bespreken. Veel producten in allerlei 
kleuren, maten en designs, vindt U dan ook in onze toonzaal.

Uitraard voldoen de tegels aan het Cradle to Cradle princiepe en worden
deze geproduceerd in een van de modernste fabrieken van Italië, waar
ook volgens alle mileu normen en meer wordt geproduceerd

Wij zullen u persoonlijk benaderen om samen een afspraak
te plannen om uw wensen te bespreken en een offerte te maken.

Onze showroom is geopend op:
dinsdag t/m vrijdag 09:00uur - 17:00uur
donderdagavond 18:00uur - 21:00uur

Wij heten u van harte welkom.

Met vriendelijke groeten,
Team Plieger Arnhem

Overmaat 60
6831 AJ  Arnhem
Telefoon: 026-327 29 77
toonzaal.arnhemn@plieger.nl
www.plieger.nl

"Samen met onze partners, luxe en comfort voor iedereen"



Vloertegel 

Soort Vloertegel

Maat 600 x 600 mm

Dikte 10mm

Kleur Antracita

Merk: Grespania

Nummer: X193891

Vloertegel 

Soort Vloertegel

Maat 600 x 600 mm

Dikte 10mm

Kleur Gris

Merk: Grespania

Nummer: X193890

Vloertegel 

Soort Vloertegel

Maat 600 x 600 mm

Dikte 10mm

Kleur Cemento

Merk: Grespania

Nummer: X193576



Wandtegel

Soort Wandtegel

Maat 300 x 600 mm

Dikte 10mm

Kleur Glans wit 

Merk: Grespania

Nummer: 0141685

Wandtegel

Soort Wandtegel

Maat 300 x 600 mm

Dikte 10mm

Kleur Mat Wit

Merk: Grespania

Nummer: 0141699
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